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       V Čelákovicích dne 12. 2. 2020 
 
 
 

Podkladový materiál předkládá Podkladový materiál zpracoval/a 
 

………………………………………………. 
Ing. Josef Pátek – starosta 

 
………………………………………………. 

Ing. Karel Majer – vedoucí OFaP 
 

 
 
 
MATERIÁL Č. 2. 3 PRO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ČELÁKOVIC Č. 
11/2020 DNE 26. 2. 2020 
 
Rozpočet 2020 – rozpočtové opatření - změna č. 1 
 
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 
 
Příjmy rozpočtu 
Poplatek z pobytu (1342) – nová položka pro nový místní poplatek od 1. 1. 2020, 
nahrazuje poplatek z ubytovací kapacity, předpokládaný výnos 30 tis. Kč za rok.  
Poplatek z ubytovací kapacity (1345) – zrušen k 31.12. 2019, plánovaná hodnota pol. 
se upravuje na 0 Kč.  
Zrušené místní poplatky (1349) – souvisí se zrušeným místním poplatkem 
z ubytovací kapacity, plánovaná hodnota pol. se upravuje na výši 26 tis. Kč, to je 
předpokládaná hodnota zrušeného poplatku z ubytovací kapacity, která bude za rok 
2019 uhrazena počátkem roku 2020. 
Ostatní záležitosti vodního hospodářství (2399) – plánovaná hodnota par. se zvyšuje 
o 1177 tis. Kč – jedná se o úpravu nájemného z VaK na rok 2020, celková hodnota 
26 983 tis. Kč. 
Základní umělecká škola (3231) – plánovaná hodnota par. se upravuje na 182 tis. 
Kč, pojistné za poškozenou dlažbu nádvoří ZUŠ.  
Bytové hospodářství (3612) - plánovaná hodnota par. se zvyšuje o 30 000 tis. Kč – 
jedná se o příjmy z prodeje bytů v Milovicích. 
Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu v rámci SDV (4112) - hodnota pol. se 
snižuje o 326 tis. Kč, jedná se dotaci „na správu“, jejíž hodnota je známá většinou 
v počátku roku, proto dochází k úpravě.  V rozpočtu byla uvedena hodnota roku 
2019. 
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (4216) – hodnota pol. se 
navyšuje o 968,067 tis. Kč – navýšení dotace na dostavbu ZŠ Kostelní.   
Změna stavu prostředků na bankovních účtech (8115) – navýšení plánované 
hodnoty pol. o 57 750,12594 tis. Kč na konečnou hodnotu k 31. 12. 2019 
177 750,12594 tis. Kč. 
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Výdaje rozpočtu 
Silnice (2212) – hodnota par. se zvyšuje o 600 tis. Kč, které jsou určené na 
projektovou dokumentaci nové komunikace a odvodnění ulic Bratří Čapků a S. K. 
Neumana.   
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (2219) - hodnota par. se se zvyšuje celkem 
o 4 635 tis. Kč, z toho je 45 tis. Kč na elektrickou energii cyklověže a 4 590 tis. Kč je 
navýšení v kapitálových - investičních výdajích, jedná se o akce chodník Vašátkova 
ul., Rybníčky, lávky přes čelákovický potok (výdaje roku 2020) a další – viz příloha č. 
2. 
Pitná voda (2310) - hodnota par. se se zvyšuje celkem o 3 142 tis. Kč. V rámci 
vodního hospodářství došlo k úpravě hodnot rezervy na par. 2310 a 2321, aby jejich 
hodnota odpovídala poměru hodnot nájemného vodného a stočného. Tyto hodnoty 
jsou pak sníženy o hodnotu, kterou je možné použit na obnovu vodovodů a 
kanalizací. Proto jsou provozní výdaje sníženy o 12 685 tis. Kč. Kapitálové výdaje 
jsou navýšeny o 15 827 tis. Kč.  Kapitálové výdaje obsahují výdaje na vodovody 
V Záluží (8,7 mil. Kč), Jiřině (3,1 mil. Kč), ul. Sukova, Dukelská, Jiřinská (9 mil. Kč), 
vodovody v ulicích V Prokopě, Rybářská, V. Kálika (6,2 mil Kč), obnova šoupat (6 
mil. Kč) a PD vodovodu v dělnických domcích. 
Odvádění a čištění odpadních vod (2321) - hodnota par. se zvyšuje o 38 795 tis. Kč. 
Dochází ke zvýšení provozních výdajů (převážně rezervy) o 9 896 tis. Kč. Kapitálové 
výdaje se zvyšují o 28 899 tis. Kč. Jsou v nich obsaženy výdaje na kanalizaci 
V Záluží (53 mil. Kč), V Jiřině 1. a 2. etapa (57,2 mil. Kč), ulicích Dukelská Sukova a 
na obnovu ČOV - potrubí a obnova řídících systémů.  
Předškolní zařízení (3111) - hodnota par. se zvyšuje o 30 tis. Kč - energetický audit 
MŠ Rumunská.  
Základní školy (3113) - hodnota par. se zvyšuje o 29 909 tis. Kč. Z toho je 90 tis. Kč 
energetický audit obou škol, 300 tis. Kč na opravy ZŠ J. A. Komenského. Příspěvek 
ZŠ J. A. Komenského se zvyšuje o 53 tis. Kč na preventivní program. Kapitálové 
výdaje se zvyšují o 29 506 tis. Kč, z toho je 5 000 tis. Kč na hřiště ZŠ J. A. 
Komenského a 24 506 tis. Kč na dostavbu ZŠ Kostelní.  
Činnosti muzeí a galerií (3315) – hodnota par. se zvyšuje o 265 tis. Kč, zvyšuje se 
příspěvek muzea na výstavu Příběh meče. 
Zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 
(3326) - hodnota par. se zvyšuje o 20 tis. Kč – dokumentace pro podání žádosti o 
dotaci. 
Zájmová činnost v kultuře (3392) - hodnota par. se nemění – dochází k převedení 8 
000 tis. Kč z provozních výdajů do kapitálových – rekonstrukce elektroinstalace 
v kulturním domě.  
Sportovní zařízení (3412) - hodnota par. se zvyšuje o 66 tis. Kč – navýšení výdajů na 
opravy sauny 35 tis. Kč, které probíhaly ke konci v roku 2019 a energetický audit 
bazénu - 31 tis. Kč. 
Využití volného času dětí a mládeže (3421) – hodnota par. se zvyšuje 329 tis. Kč. 
Z toho 20 tis. Kč zvýšení příspěvku MDDM na preventivní program. 59 tis. Kč jsou 
výdaje na administraci zakázky LT Miličín a 250 tis. Kč na PD objektu MDDM 
v Kollárově ulici. 
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Bytové hospodářství (3612) - hodnota par. se zvyšuje o 6 566 tis. Kč na rekonstrukci 
střechy domu Prokopa Holého 1442 – 43 a dokumentaci na dům seniorů v hodnotě 
566 tis. Kč.  
Nebytové hospodářství (3613) - hodnota par. se zvyšuje o 82 tis. Kč, jedná se o 
klimatizační jednotka v č.p. 109 (47 tis. Kč) a studie proveditelnosti Komunitního 
centra ROUTA - 35 tis. Kč.  
Veřejné osvětlení (3631) - hodnota par. se zvyšuje o 1 790 tis. Kč – akce U Labe, Ve 
Vrbí, V Prokopě a Jiřina. 
Výstavba inženýrských sítí (3633) - hodnota par. se zvyšuje o 90 tis. Kč – plynová 
přípojka pro saunu. 
Komunální služby a územní rozvoj (3639) – hodnota par. se zvyšuje o 700 tis. Kč - 
hřiště pro psy.  
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3745) - hodnota par. se zvyšuje o 1 500 tis. Kč 
obnova zeleně na „starém hřbitově“ a přilehlých lokalitách. 
Pečovatelská služba (4351) – hodnota par. se zvyšuje o 250 tis. Kč - příspěvek do 
fondu investic PS Čelákovice na nákup nového vozidla.  
Činnost místní správy (6171) - hodnota par. se zvyšuje o 150 tis. Kč na opravy ZTI.  
Ostatní činnosti jinde nezařazené (6409) – rezerva rozpočtu se mění na 
hodnotu 3 510,74464 tis. Kč. 
Přehled změn je uveden v příloze 1. 
 
 
DOPORUČENÍ ZPRACOVATELE / VYJÁDŘENÍ ODBORŮ 
 
Zpracovatel doporučuje schválit usnesení č. 2. 3. 
 
 
VZTAH K ROZPOČTU 
 
Příjmy a výdaje rozpočtu 2020 se mění vlivem předložených rozpočtových opatření. 
 
 
SOUVISEJÍCÍ USNESENÍ 
 
Není 
 
 
NÁVRH USNESENÍ 
 
2. 3 Zastupitelstvo města Čelákovic schvaluje na základě ustanovení § 16 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
rozpočtové opatření - změnu rozpočtu města Čelákovic 2020 č. 1 ve znění 
přílohy č. 1 podkladového materiálu. 
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PŘÍLOHY 
 
1. Rozpočtové opatření - změna č. 1 
2. Informace o rozpisu rozpočtu v rámci změny č. 1 

 
 

 
Za věcnou a obsahovou správnost 
podkladového materiálu odpovídá 

Za právní správnost smlouvy a návrhu 
usnesení odpovídá 

 
………………………………………………. 

Ing. Karel Majer -  vedoucí OFaP 
 

 
………………………………………………. 

Mgr. Jiří Havelka -  právník městského 
úřadu 
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